Jan Willem Schaap (1813-1887), zandgraf 537, vak D
Stadsarchitect
Personalia
Geboren: 28 augustus 1813 te Leiden
Zoon van Jan Schaap en Adriana Willemina Sinzee
Gehuwd met Hendrica Elisabeth Piekaar op 14 september 1837 te Leiden
Overleden: 13 februari 1887 te Leiden
Begraven: 17 februari 1887
Samenvatting
Jan Willem Schaap wordt in 1813 in Leiden geboren. Hij wordt een bekwaam timmerman, maar wil opklimmen tot architect. Daarom gaat Schaap in de leer bij de stadsarchitect Salomon van der Paauw. Hij gaat ook lesgeven bij het genootschap MSG,
een organisatie waar hij zijn hele leven mee verbonden zal blijven.
In 1850 wordt Schaap zelfstandig architect. Hij krijgt veel opdrachten, waaronder
het Gebouw van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, het bedrijfspand van de
uitgeverij Sijthoff, de zomersociëteit van Amicitia en een aantal scholen.
Daarnaast is Schaap opzichter van de universiteitsgebouwen, ontwerpt hij de universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg en is hij onderhoudsarchitect bij de Diaconie.
Zijn naam is gevestigd en Schaap wordt benoemd tot
stadsarchitect als opvolger van Van der Paauw. Een
eerste project is het herinrichten van de Grote Ruïne, die
is ontstaan door de ramp met het kruitschip. Uiteindelijk
komt er een park, het Van der Werfpark, met aan de rand
de Meisjes-HBS en het Stedelijk Gymnasium.
Schaap had al een aantal scholen ontworpen, maar
door de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs (1857) moet
in Leiden nog een aantal scholen worden gebouwd, die
hij als stadsarchitect realiseert.
Daarnaast (her)bouwt hij een groot aantal markante
Jan Willem Schaap
bouwwerken, zoals de Leidse Schouwburg, het Stedelijk
Museum De Lakenhal en de Stadsgehoorzaal. Buiten Leiden heeft Schaap in Katwijk
de bekende Watertoren ontworpen.
Ook op het gebied van de infrastructuur heeft Schaap zijn sporen nagelaten. Vele
Leidse grachten waren vervuild, wat leidde tot cholera-epidemieën. Schaap laat in de
periode 1870 tot 1883 een groot aantal kleine en grotere grachten dempen.
In 1884 stopt hij als stadsarchitect en drie jaar later komt Jan Willem Schaap te
overlijden. Op zijn graf staat een mooie stèle, wat heeft geleid tot de status van Rijksmonument.

Volledige versie
Geboorte
Jan Willem Schaap wordt op 28 augustus 1813 aan de Oude Rijn in Leiden geboren
als zoon van de huisschilder Jan Schaap en Adriana Willemina Sinzee. Het is het
laatste jaar van de Franse overheersing in Nederland en de geboorteakte van Schaap
is daarom in de Franse taal gesteld.

Geboorteakte

Timmerman en huwelijk
Van zijn jongste jaren is verder niets bekend, maar in 1835 vestigt Jan Willem zich als
zelfstandig timmermanswerkbaas in Leiden. Twee jaar later trouwt hij op 14 september
1837 te Leiden met de eveneens Leidse Hendrica Elisabeth Piekaar.

Huwelijksakte (deel)

Het echtpaar gaat wonen aan de Pieterskerkgracht en krijgt een dochter, Andriana
Hendrica, op 15 september 1838 geboren. Op 27 juli 1840 wordt een tweede kind
levenloos en naamloos geboren. Dochter Andriana Hendrica trouwt op 19 september
1860 met de boekenverkoper Marinus Mattheus Couvee.
Hoofd bouwkundige school MSG
Timmerman Schaap wil graag architect worden en laat zich
daarom bijscholen, onder andere door de toenmalige
stadsbouwmeester Salomon van der Paauw (1794-1869)
[de ontwerper van de begraafplaats Groenesteeg, waar
Van der Paauw zelf ook begraven ligt].
Daarnaast geeft Schaap als hulponderijzer les bij het
Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (MSG). Hij
doet dat kennelijk goed, want Schaap klimt snel op: via
onderwijzer en hoofdonderwijzer wordt hij in 1843 benoemd tot hoofd van de bouwkundige school van MSG.
Schaap zal een groot deel van zijn leven aan MSG verbonden blijven. In 1884 neemt hij, na vijftig jaar docent en vijfentwintig jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid, waarbij hem een gouden gedenkpenning wordt aangeboden.

Salomon van der Paauw

Architect (1850-1863)
Vanaf 1850 werkt Schaap als zelfstandig architect. Hij heeft een groot aantal bekende
gebouwen in Leiden op zijn naam staan. Hieronder een kort overzicht van een aantal.
- Gebouw van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (1850) op de hoek van de
Steenschuur en de Langebrug (gerenoveerd in 1991);
- Sociëteit Vrouwenverdriet (1850) aan de Langebrug (gesloopt in 1887);

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Sociëteit Vrouwenverdriet

- Bedrijfspand van de firma Sijthoff (1852) aan de Koepoortsgracht, sinds 1881
Doezastraat geheten (in 1908 vervangen door een nieuw gebouw);
- Woonhuis Rapenburg 26 (1856);
- Zomersociëteit Amicitia (1859) aan de Steenstraat, een paviljoenachtig gebouw dat
in 1932 is vervangen door het huidige gebouw;

Bedrijfsgebouw Sijthoff

Sociëteit Amicitia

- Kweekschool voor de Zeevaart aan het Noordeinde (1859);
- Evangelisch-Luthers Wees- en Oudeliedenhuis (1860) aan de Middelweg;
- Lokhorstkerk (1860) aan de Pieterskerkgracht;

Kweekschool voor Zeevaart

-

Lokhorstkerk (interieur)

Gymnastiekschool (1861) aan de Pieterskerkgracht;
Kosterswoning Lutherse Kerk (1861) aan de Hooglandse Kerkgracht;
Coninkshofje (1861) aan de Oude Vest;
Drie woningcomplexen (1862) aan de Ververstraat.

Gymnastiekschool Pieterskerkgracht

Kosterswoning

Universiteitsbibliotheek en onderhoudsarchitect
Naast zelfstandig architect heeft Schaap ook een aanstelling als opzichter van de universiteitsgebouwen. Kort na deze aanstelling onderneemt hij samen met Willem
Pluygers (1812-1880), de toenmalige bibliothecaris van de Leidse universiteitsbibliotheek, een studiereis door Europa om de inrichting van verschillende bibliotheken te
bestuderen. Deze reis brengt hen onder andere in de Reading Room van het British
Museum, waar zij zeer gecharmeerd raken van de kapconstructie. Dit leidt voor
Schaap tot het ontwerpen van twee moderne universiteitsbibliotheken, die van Leiden
(1862) en van Groningen (1864), waarbij hij nieuwe constructies en materialen toepast,
zoals ijzeren trappen en vloeren.

Universiteitsbibliotheek Leiden (Rapenburg 70-74)

Ook wordt Schaap benoemd tot onderhoudsarchitect voor de Diaconiegebouwen.
Het betreft het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn, een aantal hofjes en enkele arbeiderswoningen.
Stadsarchitect
Als Salomon van der Paauw eind 1862 stopt als stadsarchitect, is het niet verrassend
dat Schaap, die inmiddels een aantal imposante bouwwerken op zijn naam heeft
staan, als zijn opvolger wordt benoemd. Hij krijgt een kleine werkkamer in het Stadhuis,
direct naast de trouwzaal.
Een van de eerste plannen, die hij in zijn nieuwe functie ontwikkelt, is de herinrichting van de Grote ruïne, de grote kale vlakte ten zuiden van de Steenschuur, die al
sinds de buskruitramp van 1807 braak ligt en gebruikt wordt als exercitieterrein.
Schaap maakt diverse plannen, die geen van alle verwezenlijkt worden. Uiteindelijk,
pas rond 1885, wordt het terrein ingericht als park, het Van der Werfpark, met aan de
rand daarvan twee schoolgebouwen: de Meisjes-HBS op de Garenmarkt aan de
westkant en het Stedelijk Gymnasium aan de oostkant, gelegen aan de in 1881 na
demping van de Koepoortsgracht ontstane Doezastraat.

Het exercitieterrein op de Grote ruïne

Stedelijk Gymnasium aan de Doezastraat

Andere schoolgebouwen
Schaap heeft, naast de Kweekschool voor de Zeevaart, de Meisjes-HBS en het
Stedelijk Gymnasium, nog een aantal andere schoolgebouwen ontworpen. Als gevolg
van de Wet op het Lager Onderwijs van 1857 moet de gemeente Leiden het aantal
scholen flink uitbreiden. Daarbij moet niet alleen rekening worden gehouden met het
aantal leerlingen, maar ook met de verschillende standen. Zo komen er scholen voor
minvermogenden, onvermogenden, de middenstand en de hogere klassen. Schaap
heeft uiteindelijk vijf lagere, drie middelbare scholen en de Kweekschool voor de
Zeevaart voor de gemeente Leiden ontworpen. Naast de reeds genoemde scholen zijn
dat:

-

De Aalmarktschool voor jongens van de hogere klasse (1862);
De Plantsoenschool voor minvermogenden (1865) aan de 4e Binnenvestgracht;
De HBS voor jongens (1866) aan de Pieterskerkgracht; afgebroken in 1969;
De Boommarktschool voor meisjes (1871); nu Webster University;
De School voor onvermogenden aan de Van der Werfstrraat (1873);
School voor minvermogenden aan de Nieuwe Mare (1878).

Jongens-HBS (Pieterskerkgracht)

School voor minvermogenden
(Van der Werfstraat)

Boommarktschool voor meisjes

School voor minvermogenden
(Nieuwe Mare)

Andere bouwwerken
Als stadsbouwmeester heeft Schaap een aantal bijzondere bouwwerken achtergelaten. Deze zullen we hieronder kort bespreken.
De Leidse Schouwburg
De Leidse Schouwburg is in 1705 door Jacob van Rijndorp gebouwd en daarmee het
oudste nog in gebruik zijnde theater van Nederland. Het is gevestigd aan de Oude Rijn
op de plek van een afgebrande mouterij.
In de loop der eeuwen ondergaat de schouwburg een groot aantal verbouwingen.
In 1833 wordt aan beide zijden een pand aangekocht om het theater uit te kunnen
breiden. Toch blijkt het vergrote gebouw niet te voldoen. De Schouwburgcommissie
ziet kans het over verschillende eigenaren verspreide bezit op te kopen en geeft aan
stadsarchitect Jan Willem Schaap de opdracht tot een zeer ingrijpende verbouwing.

Schaap laat vrijwel het gehele gebouw afbreken om er zijn eigen ontwerp, in de nog
steeds bestaande hoefijzervorm en geïnspireerd door de Italiaanse theaters, te
realiseren. Ook ontwerpt hij een derde laag voor de toeschouwers, het tweede balkon.
Op 28 november 1865 heropent het theater met de voorstelling ‘De geleerde vrouwen’.

De Leidse Schouwburg aan de Oude Vest ca. 1910.

Stedelijk Museum De Lakenhal
De Lakenhal stamt uit 1640 en is ontworpen door stadsarchitect Arent van ’sGravensande. Twee eeuwen heeft het dienst gedaan als centrum van de bloeiende
Leidse lakenhandel. Hier kwamen de gouverneurs en de staalmeesters bijeen en
leverden de lakenhandelaren de balen stof af en keurden de staalmeesters deze stof.
In de negentiende eeuw verdwijnt deze functie en besluit de gemeente Leiden om
ter gelegenheid van het driehonderdjarig jubileum van Leidens Ontzet om er vanaf
1874 een stedelijk museum in te vestigen. Stadsarchitect Schaap wordt in 1870
gevraagd om de Lakenhal geschikt te gaan maken voor deze nieuwe functie.
Schaap voegt een trappenhuis aan het
interieur toe om van de eerste verdieping
een tentoonstellingsruimte te kunnen
maken. De Joristrap, die uit de St. Jorisdoelen komt, het hoofdkwartier van de
Leidse Schutterij, vormt een geheel met de
fraaie zestiende-eeuwse Gravenramen en
is daarmee een monumentaal onderdeel
van zijn ontwerp.
De kostbare stadscollectie, tot dan toe
ondergebracht in het stadhuis, wordt overgebracht in het nieuwe museum. Op 1 mei
1874 wordt De Lakenhal opengesteld als
museum van ‘voorwerpen van oudheid- en
geschiedkundige waarde’
Joristrap

Stadsgehoorzaal
De aan de Breestraat gelegen linkervleugel van het Sint-Catharinagasthuis wordt in
1826 door de toenmalige stadsarchitect Salomon van der Paauw ingericht als Stadsgehoorzaal.
Andere delen van het complex worden dan
bestemd als Industrieschool en voor verschillende wetenschappelijke en kunstverenigingen.
De Grote Zaal van deze Stadsgehoorzaal meet
21 x 8,5 meter, en de kleine zaal doet met haar
breedte van slechts 5 meter haar naam eer aan.
In de loop van de negentiende eeuw voldoet
dit gebouw niet meer en in 1871 krijgt stadsarchitect Schaap de opdracht om een nieuwe
gehoorzaal te creëren, tegen het krappe budget
van 45.000,- gulden.
Schaap ontwerpt uit de resten van het oude
Gasthuis een geheel nieuw gebouw. In januari
1872 wordt de nieuwe Stadsgehoorzaal in
gebruik genomen. Nu kunnen in de grote zaal
vier keer zoveel mensen deelnemen aan de
uiteenlopende activiteiten als voorheen.
Stadsgehoorzaal ca. 1880

Watertoren Katwijk aan Zee
Ook buiten Leiden heeft Schaap gebouwd,
zoals de Watertoren in Katwijk in 1877. Het
technisch gedeelte is van de hand van C.J.
van Spall, de toenmalige directeur van de
Leidsche Duinwater Maatschappij. Deze
watertoren, die aan de rand staat van de
duinen aan de zuidkant van Katwijk, is
gebouwd voor de watervoorziening in
Katwijk, Leiden en de Duin- en Bollenstreek.
De ronde toren is 33 meter hoog en in
neoromaanse stijl gebouwd. Het waterreservoir is van gietijzer en heeft een inhoud
van 600 m3.
Watertoren Katwijk ca. 1885

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat Schaap een vrij sobere bouwstijl hanteert, in
de stijl van het neoclassicisme. Hiermee heeft hij een bepaald stempel gedrukt op de
bouw in Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1884 neemt Jan Willem
Schaap op zeventigjarige leeftijd afscheid als stadsarchitect.

Gedempte grachten
Naar aanleiding van de zeer ernstige cholera-epidemie van 1866, die in Leiden 881 doden
eist, schrijft Schaap een nota over de mogelijkheden tot verbetering van waterverversing en
aanleg van riolering. Hij pleit voor demping van een groot aantal ‘overtollige dwarsgrachten’,
die veel weg hebben van ‘door verdunde beer gevulde open riolen’. Het gaat om dwarsgrachten van het Rapenburg en het Levendaal, en aan de oostzijde van de stad de Waardgracht en de Zuidsingel. Daarnaast ook de Cellebroersgracht, de Minnebroersgracht, de
Geregracht en de Zijdgracht. Verder nog enkele smalle grachtjes als de Brandewijngracht,
de Koolgracht, het St. Jansgrachtje en een groot deel van de Binnenvestgrachten.
Het programma van de dempingen van Schaap is niet in zijn totaliteit uitgevoerd, wel is het
in de periode tussen 1870 en 1883 voor een groot deel gerealiseerd.
Belezen persoon
Jan Willem Schaap is ook een belezen persoon, met name op het gebied van de
architectuur. Hij bezit een uitgebreide collectie werken van onder anderen Vitruvius,
Serlio, Scamozzi en Vignola.
Overlijden
Schaap, die in 1884 is gestopt als stadsarchitect, heeft niet heel lang van zijn pensioen
kunnen genieten. Op 13 februari 1887 overlijdt hij.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 16 februari 1887)

Jan Willem Schaap wordt op 17 februari 1887 op de begraafplaats Groenesteeg
begraven in zandgraf 368, een graf dat hij op 25 februari 1867 had gekocht om er een
dag later zijn vader Jan in te begraven. Op 22 juni 1881 is ook Johanna Dina Schaap,
een jongere zus van Jan Willem, in dit graf ter aarde besteld.
Toen op 3 april 1888 Hendrica
Elisabeth Piekaar, de echtgenote
van Jan Willem, overleed, is door de
schoonzoon Martinus Mattheus
Couvée, een dag later een nieuw
zandgraf op Groenesteeg gekocht,
graf 537. Op 5 april is het lijk van
Jan Willem van graf 368 naar graf
537 overgebracht en een dag later
is Hendrica Elisabeth Piekaar hierin
begraven. Op het graf staat een
forse stèle met een geschubde
bovenkant met op de hoeken een
bladvorm die je ook wel bij
Egyptische zuilen tegenkomt. Op de
beide zijkanten is het symbool van
de omgekeerde toorts aangebracht. Dit graf is sinds 1978 een
rijksmonument.
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